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  چکيده

طرفداران و منتقدان راهبردهاي . کيد شده استادو نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي ت رطور کلي ب ههاي يادگيري براهبرددر مورد : اهداف

بررسي رابطه راهبردهاي  ،تحقيق حاضرهدف از . دارند ظهارات ضد و نقيضابيني پيشرفت تحصيلي  فراشناختي در زمينه توانايي اين مفهوم در پيش

  . دبوآموزان شهري و روستايي شناختي و فراشناختي با موفقيت تحصيلي در دانش

. انجام شدگيالنغرب  شهرستانشهري و روستايي دانش آموزان مقطع متوسطه از ر نف ۲۷۸ روي ۱۳۸۵اين پژوهش از نوع همبستگي در سال  :هاروش

بود  نامه راهبردهاي يادگيري پرسش گيري،اندازهابزار  .انتخاب شدنداي  اي چندمرحله خوشهروش آموزان مورد مطالعه بهمدارس به روش تصادفي و دانش

با مستقل   tآزمون و همبستگي پيرسون ، آزمونهاي آمار توصيفي روش ها ازبراي تحليل داده. گرفتکه پس از تاييد پايايي و روايي مورد استفاده قرار 

  .ه شداستفاد  SPSS 16افزار نرمکمک 

راهبردهاي شناختي و  استفاده از بينهمچنين ). p=۰۱۲/۰(دار وجود داشت  بين استفاده از راهبردهاي فراشناختي و معدل رابطه مثبت معني :هايافته

آموزان شهري و روستايي در استفاده از راهبردهاي شناختي و بين ميانگين نمره دانش). p=۰۰۱/۰(مشاهده شد  دار رابطه مثبت معنينيز معدل 

  . کردند آموزان شهري از هر دو راهبرد بيشتر استفاده ميو دانش) =۰۱/۰p(دار وجود داشت  فراشناختي تفاوت معني

هم استفاده از راهبردهاي شناختي و هم استفاده از راهبردهاي فراشناختي در موفقيت تحصيلي تاثيرگذار است و همچنين محل سکونت  :گيرينتيجه

ده آموزان روستايي از هر دو راهبرد استفا آموزان شهري بيش از دانشطوري که دانشنيز در استفاده از اين راهبردها موثر است، به) شهر يا روستا(

   .کنند مي

  پيشرفت تحصيلي راهبردهاي يادگيري، راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي، :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Regarding the learning strategies, cognitive and meta-cognitive learning strategies are emphasized in 

general. Fans and critics of meta-cognitive strategies have controversial opinions on the capability of this 

concept in predicting educational success. The main aim of this research was to evaluate the relationship 

between learning strategies and educational success in urban and rural students. 

Methods: This correlation study was carried out on 278 rural and urban high school students of Gilan-e-gharb 

County in 2006. Schools were selected by randomized sampling method and the students were selected by 

multistage cluster sampling. The measurement tool was the questionnaire of learning strategies used after 

confirmation of its reliability and validity. Data were analyzed by descriptive statistical methods, Pearson 

correlation and independent t-test using SPSS 16 software.  

Results: There was a significant positive correlation between using cognitive learning strategies and the 
students’ averages (p=0.012).  There was also a significant positive correlation between using meta-cognitive 

learning strategies and the students’ averages (p=0.001).  There was a significant difference between urban and 

rural students’ average scores of using cognitive and meta-cognitive strategies (p=0.01) and urban students used 

both strategy types more than rural students.  

Conclusion: Use of both cognitive and meta-cognitive learning strategies is effective in educational success. In 

addition, the residence location is also effective in using these strategies in a way that urban students use both 

types of learning strategies more than rural students. 
Keywords: Learning Strategies, Cognitive Strategies, Meta-Cognitive Strategies, Educational Success 
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  مقدمه 

آموزان سطح يادگيري در دانش يکمک به ارتقا ،هدف از آموزش

هايي  بلکه تقريباً همه فعاليت. اما يادگيري موضوع واحدي نيست. است

سرچشمه  ما ارب يادگيريجدهيم، از ت که ما در طول زندگي انجام مي

هاي مختلف درسي و غيردرسي مانند رياضيات،  ما موضوع. گيرد مي

 ،عالوه بر اين. آموزيمميادبيات، هنر، علوم ديني و نحوه معاشرت را 

  .گيريم ما عواطف مختلف را نيز ياد مي

طور کلي به دو نوع راهبرد شناختي و  هدر مورد راهبردهاي يادگيري ب

هاي اخير شاهد پيشرفت  در سال. است کيد شدهاراهبرد فراشناختي ت

شناسي پرورشي به سوي کشف اين راهبردها يعني  عظيم روان

 ،از سوي ديگر]. ۱[ايم  کردن بوده راهبردهاي يادگرفتن و مطالعه

هاست که  سال. توانايي يادگيرندگان براي آموختن متفاوت است

که چرا وال هستند ئدادن به اين س شناسان تربيتي درصدد پاسخ روان

موزان نسبت به بعضي ديگر از نظر پيشرفت تحصيلي آبعضي دانش

بررسي عواملي که تصور  ،دادن به اين سئوال ترند؟ براي پاسخ موفق

. کند ضرورت پيدا مي ،کنند شود موفقيت تحصيلي را تبيين مي مي

شناسان تربيتي  زماني تنها استفاده از راهبردهاي شناختي مدنظر روان

بيني  مرور زمان روشن شده است که کليد تبيين و پيشهاما ب ،بود

بسياري . تنها استفاده از راهبردهاي شناختي نيست ،موفقيت و کاميابي

آموزان با استفاده از راهبردهاي شناختي مشکالت زيادي در از دانش

کيد اآموزان ديگر با تکه دانش فراگيري مطالب درسي دارند، در حالي

اي فراشناختي، موفقيت تحصيلي بااليي را کسب تر روي راهبردهبيش

اند چنانچه راهبردهاي فراشناختي را به  ن نشان دادهامحقق ].۱[ اند کرده

طور  بيني پيشرفت تحصيلي به راهبردهاي شناختي اضافه کنيم، پيش

که تنها از  شود تا اين پذير مي داري با احتمال بيشتر امکانيمعن

ن بر اين اتعدادي از محقق]. ۲[ .کنيمراهبردهاي شناختي استفاده 

حدي واکنش به اين باور  باورند که عالقه به راهبردهاي فراشناختي تا

آنچه در . شناختي تنها کليد پيشرفت تحصيلي است است که راهبرد

جا اهميت دارد اظهارات ضد و نقيض طرفداران و منتقدان اين

بيني  وم در پيشراهبردهاي فراشناختي در زمينه توانايي اين مفه

   ].۳[ پيشرفت تحصيلي است

 پارک. اندگرفتهراهبردهاي شناختي از مناظر مختلف مورد توجه قرار 

ي که يراهبردها :دنکمیبه دو طبقه از راهبردهاي شناختي اشاره 

. ي که اثربخشي ضعيف دارنديراهبردهاو  اثربخشي نيرومند دارند

سازي،  راهبردهاي خالصهراهبردهايي که اثربخشي آنها باالست، 

ها و  ها، روش مکان برداري، روش کلمه کليد، سرنخ اشتدياد

راهبردهايي که و  گيرند هاي پيشرفته را در برمي دهنده سازمان

هاي مفهومي را  کشيدن و نقشه راهبردهاي خط ،اثربخشي پايين دارند

 هدف  و همکاران به راهبردهاي مختص به پريسلي. ]۴[ گيرند در برمي

 یيابي به هدفکنندگان از راهبرد، دست هدف استفاده. کنند اشاره مي

مانند درک يک متن، يادگيري مطالب (است فراتر از انجام راهبرد 

اکثر ). لهابراي يادآوري بعدي، ايجاد ارتباط و يافتن جواب مس

براي . راهبردهاي مختص به هدف، مربوط به حيطه خاصي است

تکرار مطالبي که ياد  عبارت است از؛کردن  راهبردهاي حفظ ،مثال

هايي که  دهي به خوشهبندي مطالب قابل سازمان شوند، گروه گرفته مي

علت روابط معنايي با هم تناسب دارند، ايجاد رابطه بين عناصر  به

   ].۵[آنها  يریافزايش قابليت يادگ ،نتيجه جداگانه و در

قرار مورد استفاده راهبردهاي شناختي که براي پردازش اطالعات 

تکرار يا مرور ويژه تکاليف ساده و  )الف ؛در سه دستهگيرند،  مي

دهي ويژه  سازمان )و جبسط ويژه تکاليف ساده و پيچيده  )ب ،پيچيده

  :شوند خالصه مي ،تکاليف ساده و پيچيده

مرور شامل تکرار  ياراهبردهاي تکرار : راهبردهاي تکرار يا مرور )الف

است که بايد ياد گرفته  یاطالعات) لفظي يا نوشتاريطور ذهني،  هب(

راهبردهاي تکرار و مرور براي تکاليف ساده، خواندن يک مطلب  .شوند

تکرار نکات  و خواندن يک مطلببا صداي بلند يا آهسته، دوباره

راهبردهاي . گيرد اساسي يک مطلب با صداي بلند يا آهسته را در برمي

ها از  کردن بخش ب پيچيده شامل انتخابتکرار و مرور در مورد مطال

است برداري  برداري و يادداشت کشيدن در زير آنها، خالصه طريق خط

]۶.[  

گسترش معنايي عبارت است از  :راهبرد بسط و گسترش معنايي) ب

خته شود با دانش موجود يا وايجاد ارتباط ذهني بين مطالبي که بايد آم

وسيله تغيير شيوه نگرش به مطالب در ارتباط با  افزايش درک و فهم به

 ،راهبردهاي بسط يا تفسيريگ داوين و واربه گفته . ديگر موارد

 يکردني معن راهبردهايي هستند که با خلق پيوندهايي به مطالب حفظ

گيرد و  خودي انجام مي به صورت خود دهي غالباً به بسط. بخشند مي

بالفاصله  ،شويم ضوع مواجه ميهنگامي که با مطالبي درباره يک مو

 ].۷[ شود ما فعال مي  واره آن موضوع در ذهنمان يا طرح دانش قبلي

در يادگيري اوليه  ،شوند گويد مطالبي که بسط داده مي مي ولکفول

جا که شوند و نيز از آن شوند و ديرتر فراموش مي تر آموخته مي سريع

شود و با  دانش موجود ميهايي بين دانش جديد با  بسط موجب ارتباط

کند، هنگام  هاي زيادي از اطالعات قبلي ارتباط و پيوند پيدا مي قطعه

تالش براي يادآوري، کليدهاي زيادي براي بازيابي در اختيار فرد قرار 

 لذا گسترش معنايي در تسهيل بازيابي مطالب نيز موثر است. دهد مي

]۸.[   

ترين نوع  ترين و کامل ممه ،دهي سازمان: دهي راهبرد سازمان) ج

دهي نوعي راهبرد بسط معنايي  سازمان. راهبرد يادگيري و مطالعه است

اما تفاوت آن اين است که يادگيرنده در استفاده از راهبرد . است

دارساختن يادگيري به مطالبي که قصد  دهي براي معني سازمان

، در کند يادگيري آن را دارد نوعي چهارچوب سازماني را تحميل مي

که چنين عملي در راهبردهاي بسط و گسترش معنايي الزامي  حالي

تواند خاص اطالعات جديد باشد  اين چهارچوب سازماني مي. نيست

که مطالب موجود را به مطالب جديد  يا اين) دروني يعني نوعي سازمان(

  ).چهارچوب بسطي(ربط دهد 

تند، هاي يادگيري هس راهکه در قياس با راهبردهاي شناختي 
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راهبردهاي فراشناختي تفسيرهايي هستند براي نظارت بر راهبردهاي 

در مقايسه اين دو نوع راهبرد با يکديگر  مبود. شناختي و هدايت آنها

راهبردهاي شناختي به ما کمک  ،برحسب نظام خبرپردازي :گويدمي

دادن با اطالعاتي که  منظور پيوند کنند تا اطالعات تازه را به مي

. سازي در حافظه درازمدت آماده سازيم براي ذخيره، دانيم مي

هستند، اما  يراهبردهاي شناختي ابزارهاي الزم براي يادگيري محتو

کنند  عمال شناخت ميراهبردهاي فراشناختي بر راهبردهاي شناختي ا

توان به يادگيرندگان  به سخن ديگر، مي. دهند و به آنها جهت مي

هاي فراشناختي  زيادي داد، اما مهارت راهبردهاي شناختي آموزش

يک موقعيت معين کدام راهبرد يا استراتژي در گويد  مي است که

 .شناختي مورد استفاده قرار گيرد و چه وقت بايد تغيير استراتژي داد

  ].۹[ بنابراين راهبردهاي شناختي و فراشناختي بايد با هم کار کنند

تي است که موضوع آن هرگونه دانش يا فعاليت شناخ ،فراشناخت

از آن  ،اين مقوله. کنترل هر جنبه از اقدامات شناختي و تنظيم آن است

شناخت در مورد "شود که معناي اصلي آن  جهت فراشناخت خوانده مي

هاي فراشناختي، نقش مهمي  رود که مهارت گمان مي. است "شناخت

کالمي،  صورت کردن اطالعات به ها از جمله رد و بدل در انواع فعاليت

له، شناخت اترغيب کالمي، نوشتن، فراگيري زبان، توجه، حل مس

  .]۱۰[ اجتماعي و اشکال مختلف خودآموزي و کنترل خود ايفا کنند

حسي، (گانه حافظه  مراحل سه ،پردازش اطالعات انشناس روان

آنها . کنند ها مطرح مي را در برخورد با محرک) مدت مدت و بلند کوتاه

عنوان عوامل  همراحل، فرآيندهاي تشخيص و توجه را بعالوه بر اين 

گرداني  مدت و راهبردهاي رمز حافظه کوتاه و کننده حافظه حسي کنترل

مدت و  کننده حافظه کوتاه عنوان فرآيندهاي کنترل و بازيابي را به

شامل اطالعات  نيزاطالعات فراشناختي . گيرند نظر مي بلندمدت در

در  ،از اين رو. کننده نظام پردازش است نترلفرد در مورد فرآيندهاي ک

فراشناخت مجموعه دانشي است که هر فرد  ،نظريه پردازش اطالعات

هاي آن داشته  کنندههاي مراحل حافظه و کنترل بايد در مورد ويژگي

شود که امر پردازش اطالعات موثرتر  و اين دانش موجب مي باشد

  ].۱۱[ گيرد انجام 

اشناختي دو جنبه دانش و کنترل خود و دانش و در بحث راهبردهاي فر

شامل سه بخش  ،دانش و کنترل خود]. ۱۱[است کنترل فرآيند مطرح 

  :تعهد، نگرش و دقت است

همه مردم اين قدرت . تعهد قضيه شانس و تصادف نيست: تعهد) الف

برده  پي پرکينزدر حقيقت، . را دارند که در هر زمان ايجاد تعهد نمايند

ي که ديگران يها توانند در موقعيت هاي خالق مي ساناست که ان

کنند که  ذکر مي اروسيکو  بالس. توانند، در خود تعهد ايجاد کنند نمي

کاربردن انرژي در  تعهد در اصل يک تصميم است، تصميم براي به

کردن  اين جنبه فراشناخت را متحد پاريسو  کراس. يک تکليف يا کار

  ].۱۱[ نامند و تنظيم مهارت با اراده مي

عنوان يک اصل  رفتار انسان را به ،گانه در الگوي سه وينر: نگرش) ب

ثير متقابل سه اتتحت تواند  الگويي که در آن، رفتار مي. قبول دارد

گاهي . مولفه مهم يعني طرز برخورد، نگرش، عواطف و اعمال باشد

. رندگذا ثير مياروي رفتار ت اًکه بعد شود هايي مي عواطف باعث نگرش

نيروي نگرش را  ،هارترو همکاران و  وينرپردازاني همچون  نظريه

بخش  کوشش نتيجه ،نگرش :اند خيلي ساده و صريح چنين بيان کرده

  ].۱۲[ است

عبارت هبخشي در فراشناخت يا ب آخرين مرحله، خودنظم: دقت) ج

شناسان  روان. بودن و کنترل سطح توجه و دقت است آگاه ،ديگر

هاي مختلف قرار داريم و  در هر لحظه زير بمباران محرکمعتقدند که 

ا به آنها بپردازيم، پس به ي توانيم به همه آنها توجه کنيم مسلماً نمي

دقت : دقت دو نوع است. گيريم برخي توجه داريم و بقيه را ناديده مي

. يک واکنش است وانعکاسي  ،دقت غيرارادي. غيرارادي و دقت ارادي

خود را در جهت صدا  سر ،نوزادان با شنيدن صداي بلند ،عنوان مثال هب

دقت ارادي تحت کنترل خودآگاه يا هشيار قرار دارد و . دهند تکان مي

در حين تماشاي يک تصوير  ،براي مثال .بيشتر فعال است تا منفعل

يات آن توجه کنيم، طبق دقت ارادي ئگيريم که به جز وقتي تصميم مي

ان بايد اين درک را داشته باشند که تکاليف موزآدانش. ايم عمل کرده

  ].۱۱[ متفاوت نياز به سطوح متفاوتي از دقت دارد

در جريان بحث در مورد دانش و کنترل فرآيند، دو عنصر مهم مورد 

) ب و انواع دانش موثر در فراشناخت) الف: است  گرفتهکيد قرار ات

 ].۱۱[ ي رفتاريکنترل اجرا

شامل دانش خبری، دانش روندی  فراشناختانواع دانش موثر در ) الف

و  "که دانش اين"هايي از  دانش خبري به جنبهو دانش شرطی است؛ 

دانش "هايي از  دانش روندي به جنبه .آگاهي از اطالعات اشاره دارد

و  ها و اصول اشاره دارد ها، قانون و به اطالعات درباره روش "چگونگي

 ].۱۳[ مربوط است "وقت و چرا دانش چه"هايي از  دانش شرطي به جنبه

بخشي  ريزي و نظم سنجي، طرح کنترل اجرايي رفتار شامل ارزش) ب

  :است

سنجي شامل ارزيابي وضع موجود دانش يعني سنجيدن وضع  ارزش -

ام؟ آيا شرح  ام درک کرده آيا آنچه تاکنون خوانده. روحي و ذهني ماست

در تمام طول يک  سنجي ام؟ ارزش هاي اين نقشه را فهميده و نوشته

يابي ارزش .نکته پاياني يک تکليف است چنيندهد و هم فرآيند رخ مي

ا کجا بايد خاتمه ر رکا. هاي فرعي تکليف است شامل هدف و هدف

خواهم به نتيجه برسانم؟ اگر به  دهم؟ در طول کار کدام اهداف را مي

يل توانم نا هاي فرعي مي يک از هدف هدف نهايي دست نيابم به کدام

  شوم؟

بخشيدن  تحقق رمنظو شامل برگزيدن آگاهانه راهبردها به ريزي طرح -

جا نقش دانش اخباري و شرطي آغاز و در اين استاهداف خاص 

هاي مربوط به  آموزان بايد مجموعه يا گروهي از روشدانش. شود مي

تري را  هاي مناسب روش ،کار را بدانند و در مورد هر نکته معين

  .دزيننبرگ

که است بخشي شامل کنترل پيشرفت در جهت اهداف فرعي  نظم -

بودن  مي از ميزان نزديکيبخشي، فرآيند دا نظم. استدهنده  شناسايي
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  ۱۳۹۰ بهار، ۱، شماره ۴دوره                                       مجله راهبردهاي آموزش

  .]۱۱[. هاي فرعي است به اهداف يا هدف

آموزان تشکيل که طيف وسيعي از جمعيت ايران را دانش با توجه به اين

زيادي در آموزش و  دهند و همچنين با توجه به اين که مشکالت مي

نحوه استفاده از راهبردهاي متنوع آموزشي در اين امر وجود دارد، 

کارگيري  هايي در مورد تاثير بهرسد که پژوهش نظر مي ضروري به

راهبردهاي يادگيري مختلف در امر آموزش و عوامل موثر بر استفاده از 

ر که د) شهر و روستا(ويژه عامل محل سکونت  اين راهبردها به

تحقيقات گذشته بدان پرداخته نشده است، صورت گيرد تا کيفيت 

 .آموزش ارتقا يابد

بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي  ،تحقيق حاضرهدف از 

  . دبوآموزان شهري و روستايي با موفقيت تحصيلي در دانش

  

  هاروش

اين پژوهش با توجه به اهداف و مقاصد آن که در پي اصالح و 

ه راهنمايي براي عمل است، در گروه ينمودن فعاليت يا ارا بمطلو

نتايج پژوهش نيز مستقيماً در . گيرد هاي کاربردي قرار مي پژوهش

براساس روش، اين . است اآموزش و تدريس قابل استفاده و اجر

دهي آن براساس  پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي است و سازمان

تواند ذاتاً توصيفي يا  همبستگي ميمطالعات . آزمون است طرح پس

نکته مهم اين است که مقصود از گردآوري اطالعات . استنباطي باشد

هاي همبستگي هرگز تحقيق درباره يک رابطه علت و  در پژوهش

  ].۱۴[ معلولي قاطع نيست

آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه جامعه آماري پژوهش، کليه دانش

که در سال بود گيالنغرب ) يهر و روستاهاش(شهرستان ) دولتي(روزانه 

دانشگاهي  دوره پيش(ند مشغول به تحصيل بود ۱۳۸۴- ۸۵ تحصيلي

 ۱۵۰۰آموزان برابر تعداد اين دانش .)دشجامعه آماري محسوب ن ءجز

. نفر تعيين شد ۳۰۶رگان برابر وحجم نمونه براساس جدول م. بودنفر 

هاي  از بين دبيرستانابتدا گيري به اين صورت بود که  روش نمونه

طور تصادفي  همدرسه ب ۴ ،گيالنغرب) شهر و روستاهاي(شهرستان 

 مدرسه از شهر گيالنغرب يکي دخترانه و ديگري پسرانه ۲(انتخاب شد 

و ) مدرسه از روستاهاي گيالنغرب يکي پسرانه و ديگري دخترانه ۲ و

گيري  ونهروش نمبهنفر  ۲۷۸نهايتاً آموزان اين مدارس، از بين دانش

  .ندمورد مطالعه قرار گرفت انتخاب شدند واي  اي چندمرحله خوشه

صورت  که به بودنامه راهبردهاي يادگيري  پرسش گيری،اندازهابزار 

ه ساخته شد کرمينامه توسط  اين پرسش. گروهي در کالس اجرا شد

اين  ].۱۵[ سنجد که راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مي است

ماده آن مربوط به  ۴۹ماده تشکيل شده که  ۸۶نامه از  پرسش

ماده ديگر مربوط به راهبردهاي فراشناختي  ۳۷راهبردهاي شناختي و 

. بود ۹صورت پيوستاري از صفر تا  هها بهشيوه پاسخگويي به ماد. است

روايي . بود ۹۴/۰اخ برابر ونببراساس آلفاي کر، نامه ي پرسشيپايا

شيوه  به ها آوري داده جمع. بازآزمايي تعيين شد نامه نيز از طريقپرسش

که به هر يک از آنان ها صورت گرفت  ميداني و با مراجعه به آزمودني

  .نامه مذکور ارايه شد يک نسخه از پرسش

هاي  روشو  SPSS 16افزار  شده با استفاده از نرمآوريهاي جمعداده

هاي  روش. گرفتند مورد تجزيه و تحليل قرارآمار توصيفي و استنباطي 

هاي توصيفي نظير ميانگين و  آمار توصيفي براي محاسبه شاخص

براي بررسي رابطه بين  مورد استفاده قرار گرفت وانحراف استاندارد 

روش همبستگي پيرسون و براي بررسي نقش جنسيت و  از متغيرها

براي  Tآزمون  در موفقيت تحصيلی از )شهر و روستا(محل سکونت 

  .شداستفاده  دو گروه مستقل

  

  نتايج

آموزان مورد مطالعه براساس جنسيت و فراواني مطلق و نسبي دانش

  .آورده شده است ۱در جدول  محل سکونت

  

  آموزان براساس جنسيت و محل سکونتدانشمطلق و نسبي فراواني  )۱جدول 

  ←جنس

  ↓محل سکونت

  کل  پسر  دختر

تعداد 

  )نفر(
  درصد

تعداد 

  )نفر(
  درصد

تعداد 

  )نفر(
  درصد

  ۴۰  ۱۱۱  ۷۹/۱۹  ۵۵  ۱۴/۲۰  ۵۶  شهر

  ۶۰  ۱۶۷  ۸۶/۲۹  ۸۳  ۲۱/۳۰  ۸۴  روستا

  ۱۰۰  ۲۷۸  ۶۵/۴۹  ۱۳۸  ۳۵/۵۰  ۱۴۰  کل

  

دهنده موفقيت که نشان(بين استفاده از راهبردهاي فراشناختي و معدل 

؛ r%=۳۵(دار وجود داشت  ، رابطه مثبت معني)تحصيلي است

۰۱۲/۰=p .( نيز راهبردهاي شناختي و معدل  استفاده از بينهمچنين

  ).p=۰۰۱/۰؛ r%=۲۹(مشاهده شد  دار رابطه مثبت معني

آموزاني که از راهبردهاي شناختي و مقايسه ميانگين معدل دانش

کردند با ميانگين  صورت توام استفاده مي راهبردهاي فراشناختي به

دار بين اين دو  معنيدهنده تفاوت کامالً آموزان نشانمعدل ساير دانش

آموزاني که  عبارت ديگر، دانشبه). ۲جدول (آموزان بود گروه از دانش

صورت توام استفاده  از راهبردهاي شناختي و راهبردهاي فراشناختي به

آموزان موفقيت تحصيلي بيشتري کردند، در مقايسه با ساير دانش مي

  .داشتند

 
 راهبردهاي شناختي و فراشناختي آموزاني که ازمقايسه معدل دانش) ۲ جدول

  آموزانساير دانشمعدل د با ردنکم استفاده مياصورت توبه

  ←شاخص

  ↓متغير
  ميانگين  فراواني

 انحراف

  معيار

درجه 

  آزادي
t  

سطح 

  داري معني

استفاده 

  ماتو
۱۳۳  ۵۶/۱۶  ۴/۲  

۲۷۶  ۲۱/۵ ۰۰۵/۰   
استفاده 

  ماغيرتو
۱۴۵  ۲۳/۱۵  ۵/۲  
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آموزان آموزان پسر و دانشميانگين نمره دانشداري بين  تفاوت معني

دختر در استفاده از راهبردهاي شناختي و راهبردهاي فراشناختي وجود 

آموزان شهري و ميانگين بين ميانگين نمره دانش ).۳جدول (نداشت 

روستايي در استفاده از راهبردهاي شناختي و  آموزاننمره دانش

به اين صورت که . ار وجود داشتد راهبردهاي فراشناختي تفاوت معني

 ).۴ جدول( کردند مي استفاده بيشتر راهبرد دو هر از شهري آموزاندانش

  
  فراشناختيبردهاي بردهاي شناختي و راهآموزان دختر در استفاده از راهآموزان پسر و دانشميانگين نمره دانشمقايسه ) ۳جدول 

  ←شاخص

  ↓متغير
  داري سطح معني t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  نمرات ميانگين  فراواني  جنسيت

  راهبردهاي شناختي
  ۷۶/۵۰  ۴۱/۲۷۱  ۱۳۸  پسر

۲۷۶  ۹۲/۰ ۳۵/۰  
  ۸۸/۶۵  ۹۹/۲۷۷  ۱۴۰  دختر

  راهبردهاي فراشناختي
  ۲۹/۲۶  ۱۲/۱۴۷  ۱۳۸  پسر

۲۷۶  ۲۷/۱  ۳۵/۰  
  ۵۷/۳۴  ۸۶/۱۵۱  ۱۴۰  دختر

  
  آموزان پسر آموزان دختر با دانش سه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانشيبراي مقا Tآزمون  )۴جدول 

  ←شاخص

  ↓متغير
  داري سطح معني t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  ميانگين  فراواني  محل سکونت

  راهبردهاي شناختي
  ۷۷/۵۷  ۱۹/۳۷۸  ۱۴۰  شهر

۲۷۶  
۵۵

/۳ 
۰۱/۰ 

  ۷۷/۵۷  ۳۷/۲۶۲  ۱۳۸  روستا

  راهبردهاي فراشناختي
  ۴۸/۳۰  ۵۴/۱۵۵  ۱۴۰  شهر

۲۷۶  
۲۸

/۳  
۰۱/۰  

  ۹۸/۲۹  ۶۰/۱۴۳  ۱۳۸  روستا

  

  بحث 

بين استفاده از دار  يرابطه مثبت و معن وجود ، مويدايج مطالعه حاضرنت

موفقيت م آنها با اراهبردهاي فراشناختي و شناختي و استفاده تو

. آموزان مقطع متوسطه شهرستان گيالنغرب استتحصيلي در دانش

يعني هرچه ميزان استفاده از راهبردهاي فراشناختي و راهبردهاي 

ميزان يادگيري در  ،م آنها باالتر باشداشناختي و استفاده تو

ييد اعالوه بر ت ،بنابراين تحقيق حاضر. يادگيرندگان بيشتر خواهد بود

بار ديگر مويد اثربخشي راهبردهاي  ،ردهاي شناختياثربخشي راهب

عدي از راهبردهاي يادگيري است که اخيراً مورد عنوان ب هفراشناختي ب

اين نتيجه با نتايجي که . شناسان يادگيري قرار گرفته است توجه روان

دست  هب ]۱۹[ انصاريو همچنين ] ۱۸[ جرالد، ]۱۷[ اتر، ]۱۶[ ديگريت

  . استهمخوان  ،اند آورده

آموزان و اي بين جنسيت دانش گونه رابطه هيچ ،در اين پژوهش

دست نيامده است و هر  هچگونگي استفاده آنها از راهبردهاي يادگيري ب

دو جنس به يک ميزان از راهبردهاي شناختي و فراشناختي استفاده 

نظر پژوهشگران  بنابراين پژوهش حاضر قدري از اختالف. کنند مي

ثير جنسيت در استفاده از راهبردهاي يادگيري را به ازمينه تپيشين در 

راهبردهاي يادگيري استفاده از ثير جنسيت در انفع طرفداران عدم ت

بار مورد توجه قرار اما آنچه که در اين تحقيق براي نخستين .کاهد مي

ثير آن بر او ت) شهر و روستا(بحث محل سکونت  ،گرفته است

نتايج تحقيق حاضر . بردهاي يادگيري استچگونگي استفاده از راه

هم (آموزان شهري از هر دو راهبرد يادگيري دهد که دانش نشان مي

بحث . کنند بيشتر استفاده مي )راهبرد شناختي و هم راهبرد فراشناختي

تري  تر و پيچيده ل بسيار گستردهيبا مسا) شهر يا روستا( محل سکونت

تواند  خود مي ،)شهر يا روستا( تتفاوت در محل سکون. در ارتباط است

فرهنگي،  هایهاي عميق و متعدد ديگر در زمينه نمايانگر تفاوت

شرايط اقتصادي . اجتماعي، اقتصادي و امکانات رفاهي و آموزشي باشد

توان در توجيه تفاوت موجود بين  و امکانات آموزشي و رفاهي را مي

تفاده از راهبردهاي آموزان روستايي در اسآموزان شهري و دانشدانش

در  ،نگر مورد استفاده قرار داد شناختي در چهارچوب ديدگاه رفتاري

آموزان مزبور در استفاده از که شرايط تبيين تفاوت بين دانش حالي

رسد و الزم است در اين  نظر مي تر به راهبردهاي فراشناختي پيچيده

اجتماعي در چهارچوب ديدگاه  و راستا به شرايط فرهنگي

  .ميتحليلگري توجه نماي وانر

اي داراي فرهنگ و الگوي تعاملي خاصي است که بر  هر جامعه

جوامع اعم از . گذارد گيري شخصيت افراد آن اثر مي چگونگي شکل

با توجه  غيره، و شهري يا روستايي، شرقي يا غربي، بدوي يا امروزي

هاي خاصي که دارند از جمله فرهنگ و آداب و رسوم،  به ويژگي

گذارند و  شان اثر مي اي متفاوت از هم بر افراد تحت شمول شيوه به

شخصيت و روحيات افراد خود را از شخصيت و روحيات افراد ساير 

هرچه فرهنگ  ،براي مثال. کنند جوامع تا حدود زيادي متفاوت مي

يعني کمتر ظرفيت (ناپذيرتر باشد  تر و انعطاف گيرانه جامعه سخت

گيرتر و  ، اشخاص سخت)نتقادها را داشته باشدپذيرش بازخوردها و ا

گونه چرخه کنش، واکنش و بازخورد  پروراند و بدين تري را مي متعصب

لفه اصلي فراشناخت يعني خودنظارتي وحاصل از آن که متضمن م

اي نسبت به  که افراد چنين جامعهاين کند و  است را دچار اختالل مي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسعود شريفيو  کورش پرويز  ۶

  ۱۳۹۰ بهار، ۱، شماره ۴دوره                                       مجله راهبردهاي آموزش

تر از راهبردهاي فراشناختي استفاده گيرتر كم اي نسبتاً سهل افراد جامعه

  .، چندان دور از انتظار نيستكنند

  

  گيرينتيجه

هم استفاده از راهبردهاي شناختي و هم استفاده از راهبردهاي 

فراشناختي در موفقيت تحصيلي تاثيرگذار است و همچنين محل 

نيز در استفاده از اين راهبردها موثر است، ) شهر يا روستا(سکونت 

آموزان روستايي از هر آموزان شهري بيش از دانشطوري که دانش به

  . کننددو راهبرد استفاده مي
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